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  ئپاکستان ته اوس نړيوال پام اوښتی د
  

وليس: ليکوال  ه : منبع ، اريک مار پا وسن ور   )کاناډا ( ورن
  
 

يان په راک!  او طالبان را روان دي !  پاريس ـ طالبان را روان دي  ونو طالبانو په افغانستان کی فرانسوي پو
  . وويشتل 

ر سايکلونو او پيک اپ  تانه قبايليان د ملکن په عالقه دارۍ کی پر مو تيره اوون په سپکو وسلو سمبال يوه ډله پ
خه فقط  رو کی راشيوه سول او په بونير کی چی د پاکستان د مرکز اسالم آباد  ، په ئ  کيلو متره ليری د١٠٠مو

ېد ر ه وخت دوری هوری و ن باندی عصبی حمله راوسته . ل سرلوړۍ سره  ن تر . دغه کار پر واشن هيلری کلن
لی کوی او خبر دار١٠١اوسه ال هم د  يې ورکړ چی دغه شوړېدلي قبايليان يو ئ  نمبر بهرنيو چارو له الری هلی 
  . ئ نړيوال تهديد د

  
کا راج نه منی ، د مسؤليت له مخی د پاکستانی جنراالنو په بونير کی پر هغو بدعمله قبايلو په حمله سره چی د امري

ای کړل  ن هدايتونه پر  ن په ارتباط زما د کتاب . واشن جن ( آيا نه سم کوالی چی په بې شرم سره د ميرمن کلن
  د ديرشم مخ دغه متن را اقتباس کړم ؟ ) د نړۍ پر بام 

خه دوه عجي«  . ب ډوله اشخاص را ښکاره سول د شلمی پيړۍ په لومړۍ ُربع کی د صوبه سرحد د وچو غرونو 
لی درويش و چی يو عجيب نوم يې درلود  تنی . يعنی د ايپی فقير : لومړنی يې يو قهرجن سپې دغه زاړه فقير پ

و پوری  ن ور تر  خه د پي ولی سيمی يې د برتانويانو يعنی هغه چا  ي کړل او  قومونه د ُکفارو پر ضد سره يو مو
  . رونو کی يې د دغه فراری فقير د نيولو لپاره لس کاله تير کړي وو ونيولې چی د وزيرستان په غ

ی و ( دوهم يې يو بېرونکی شخص و چی لېونی ُمال يې باله  دغه سړی د شلو زرو ) . برتانوی خپرونکو دا نوم پر اي
ور بې دينه ښار يې د توری و د پې خه را کوز شو تر   له تېغه سخت زړو آس سپرو په مشرۍ د ملکن د غاښي 

لی وای    ») . چی د برتانوی استعمار اصلی اډه  وه ( ک
  

ل صوبه سرحد کی : اوسنی بدلون  واکونه په هماغه ش ل بيا هماغه لويدي استعماری  نن يوه پيړۍ وروسته يو 
تنی قبايليان تعقيبوی    .هماغه نه ايلېدونکي پ

وليزه  ی خپرونی يې په  تنی سرحدی قبايلو ، چی لويدي ه ناحقه پ ل بيا وسلو ته الس » طالبان « تو بولی ، نن يو 
ه طيارو تر بم وريو الندی دي او د پاکستانی يعنی هغه پوځ د حملو سره  که چی د امريکايی بې پيلو اچولی دا 

و په افغانستان کی د خپل پراخېدونکی جن١،۵مخامخ دي چی امريکا د کاله په    بليونو ډالرو کرايه کړی دی تر 
ون يې جانبی عوارض بولی ، په بيړه زياتېدونکي دي . په مالتړ کار ترې واخلی  تنو ملکی تلفات ، چی پنتا   .د پ

ک  په شمال لويدي سرحدی ايالت کی د ښورښ اساسی علت هماغه په افغانستان کی د امريکا جن دی چی په چ
که اتالن بولی اکثريت پاکستانيان اف. سره پاکستان ته هم ور خپرېدونکی دی  تانه  غانی طالبان او هم خپل ښورښی پ

خه په دې دليل کرکه لری  ی او برعکس په اسالم آباد کی د خپلو تجريد سوو مشرانو  ي چی د لويدي تسلط سره جن
  .ډالر لپاره کار کوی » يانکی « چی هغوی د 

  
تانه  ـ    پ

تنو لمسول يو احمقانه عمل د استعماری برتانيې ر ړه پالو پ اج اکثره لوی افسران هم حتی په دې ښه پوهېدل چی د ج
ن نن باالکل همدا کار کوی . دی  تانه . خو واشن خه ورآخواته » طالبان « پ تر اوسه ال هم د خپل صوبه سرحد 

ه او ناولي تاکتيکونه الکن په افغانست. اغيزه نه لری او متباقی پاکستان خو هي هم نسی نيوالی  ن زي ان کی د واشن
ول پاکستان کی د لويدي د مالتړو هغو شتمنو فيوډاالنو پر ضد چی د وکوی  چی هغه به په   ١٩۴٧لوی توپانونه را

  .راهيسی واکمن دي ، يو ملی اوښتون وی 
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ی  ل کي خه  ړی يې د .  دي د هغه نيمايی خلک بېسواده. پاکستان نن دنړۍ د غريب ترينو هېوادو  اکثريت و
ی په صرف  ول نفوس نيمه سلنه .  ډالرو سره پايی ١،٣ور جوړوی ، د ملی ثروت  ) ٪٠،۵( فيوډالی مالکان چی د 

ه په غي کی نيولي دي .  په اختيار کی لری ٪٩٠ ی ده ؛ قضايی . رشوت او فساد هر ديموکراسی يې جعلی او ساخت
ي م يې ظالمانه ملن   .  دي او قانونی سيس

پونکی د ه هم سخت او  ه غواړی چی نه سی راتالی ئ اسالمی شريعت ، که  په صوبه سرحد او . ، هغه 
ای د پاکستان د  و پر  خه غواړی چی د لويدي د  ن د ملی مشرانو  بلوچستان کی زياتېدونکی مقاومتی غور

ی چی دې ته يې مجبور کړي  دي چی د پاکستانيان د امريکا او برتانيې لخوا په دې سره. و دفاع وکړی   توهين کي
انو سره د جن « خپلو خلکو پر ضد  د  ی » اسالمی تروريس   . په بهانه وجن

  
وک دا پوښتنه کوی چی آيا  ومی وسلې ژغورلي دي ؟ « اوس هر  هغه په ډېره سخته . بلی هوکې » د پاکستان ا

ی واحدونو او استخباراتی شبکې  ه د متجزا پو و چی تو په ساتنه کی دي او تر هغو پوری به همداسی پاته وی  
ې سی  و خه پرته وسلوال . پوځ د قدرت په مبارزه کی سره دوې  ومی وسلې د خاصو امنيتی شفرونو  د پاکستان ا

  .کېدای هم نه سی 
  

ر ېړونکی ئ زما د قدر وړ مل راو « او د سيمی  ان به يو بل ايران ورکوی چی پاکستئ دا خبردار» آرند دوبورش 
کله هم زيات مالتړ نه د. خو زه په دې مطمين نه يم . سی  وندونو هي خو بيا هم پاکستان مخ . لی ئ که اسالمی 

  .پر خورا خطرناک سېل او توپان باندی ور  روان دی 
و « ريا د شاعر الکن په افغانستان او صوبه سرحد کی د امريکې په مشرۍ صليبی حالت ، د برتانوی راج د ويک

خه وروسته بيا هم آسيا متمدنه « : هغه خبره راپه يادوی چی ويلي يې وو » روديارډ کپلن  د لويدي دود او طريقو 
  » . دا ډيره پراخه آسيا ده چی په عين حال کی ډيره بوډۍ سوې هم ده . کېدای نه سی 

  
  

  پای
  


